Det kan vara nog så svårt att hitta orsaken till en matförgiftning och många gånger
avslutas utredningen utan att ansvarsfrågan prövas i domstol. Bevissvårigheter och
tvekan om utredningen håller i rätten kan vara orsaker till detta, men med rätt utredningsmetodik kan man ofta nå längre än man tror!
Under kursdagen får du lära dig hur provtagning och analys kan användas vid utredning av matförgiftningar.
Per Nilsson, livsmedelskonsult och författare berättar om hur olika livsmedelsburna utbrott har lösts och även om hur provtagning och analys kan användas.
Smittskyddssköterska landstinget Västernorrland beskriver landstingets utredningar av smittsamma sjukdomar och det viktiga samarbetet med kommunernas miljökontor. Hon ger också exempel på utbrott för att illustrera vilka agens
som kan orsaka utbrott och vad man som inspektör bör tänka på.
Jonas Christensen, jurist tar upp vad som krävs av en utredning av matförgiftningar
för att den bättre ska hålla i rätten. Vilka krav ställer åklagaren för att ta upp ett
ärende om matförgiftning? Han går också igenom domsolsprocessen när det gäller
brottsmål.
Under kursdagen lär du dig att bli mer framgångsrik vid utredning av matförgiftningar.

Inbjudan till kurs

Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning
28 april
Kommunhuset
Sundsvall

Välkommen till en inspirerande kursdag!
		
			

Program 28 april
08.50-09.20 Samling med kaffe/te och smörgås
09.20-09.30 Intro till kursen.
Lars-Eric Sjölander, moderator
09.30- 11.45 Provtagningens roll vid utredning av livsmedelsburna utbrott
Per Nilsson, livsmedelskonsult, författare och internationell expert

Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning

Alla inspektörer gör tabbar någon gång - lär dig undvika fallgroparna och nå bäst resultat i tillsynen!

11.45-12.45

Lunch

13.45 - 14.40 Utredning som bättre håller bättre i rätten
Teori och praktiska intressanta exempel från verkligheten,
Jonas Christensen jurist
14.40-15.00 Kaffe/te och kaka
15.00-16.10 Forts Utredning som bättre håller i rätten
Teori och praktiska intressanta case från verkligheten, Brottsprocessen
avseende livsmedelsbrott.
Jonas Christensen jurist
Avslutande diskussion
ca 16.20 Kursen avslutas senast

Sundsvalls kommunhus, Norr malmsgatan 4,
http://kartor.eniro.se
query?what=map&mop=yp&advert_
code=14583754

Målgrupp

Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas
personal för livsmedelskontroll, övriga statliga
myndigheter och förtroendevalda i nämnder
och styrelser.

Konferensavgift

debiteras med 8 % utöver gällande referensränta.

Information

Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum Miljö & Hälsa
på telefon: 08-556 00 185 eller 070-792 56 67.

Anmälan

OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig via e-post;
info@fmh.se alternativt skicka anmälningskupongen
till Forum Miljö & Hälsa, Magnus Ladulåsgatan 26.
1tr, 118 66 Stockholm. För mer information om våra
kurser se http://www.fmh.se/index.php?id=3340

3 795 kronor inklusive kaffe/te, lunch och dokumentation. Vid fler än 2 anmälda personer från
en och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt.
5 st eller fler utgår 10 procent rabatt. Priset är
exklusive moms. Sista anmälningsdag är fredag
den 4 april 2017.

Logi

Bokning av logi: ring Turistbyrån 060-658 58 00

Beställningsvillkor

Anmälan är bindande och konferensavgiften
faktureras 30 dagar netto. Dröjsmålsränta

Jag anmäler mig till kursen Använda mikrobiologiska resultat i myndighetsutövning i
Sundsvall den 28 april 2017

Företag

Porto

Namn

Adress

Postadress
E-postadress

Forum Miljö & Hälsa

Magnus Ladulåsgatan
26, 1 tr
118 66 STOCKHOLM
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12.45-13.45 Landstingets roll vid utredning av smittsamma sjukdomar
Hur fördelas ansvaret mellan landstinget och kommunen? Frågor till personal
och provtagning av personal. Exempel på utbrott för att illustrera vilka agens
som kan orsaka utbrott och vad man som inspektör bör tänka på. Praktikfall
Smittskyddssjuksköterska Ann Westin Smittskydd Västernorrland

Kurslokal

